
Pořadové číslo:  5/6.2.6. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 

6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 

1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod pozemků z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1 ost. 

plocha o výměře 5072 m2, p.č. 6747/2 ost. plocha o výměře 102 m2, p.č. 6749/3 zast. plocha a 

nádvoří o výměře 535 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov 

I-Město, p.č. 6749/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 536 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 

1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 532 m2 

jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 33, 750 

02 Přerov, IČ 63476380, za kupní cenu ve výši 7.526.292,81 Kč včetně příslušné sazby DPH. 

Kupující se zavazuje, že nejpozději do dvou let ode dne účinnosti kupní smlouvy zajistí odstranění 

budov k bydlení, které jsou součástí výše uvedených pozemků. Pro případ, že kupující závazek 

odstranění budov nesplní, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3.338.925,18 

Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje převodu nemovitostí uvedených v návrhu 

usnesení z majetku statutárního města Přerova.  

 

 

 



Odbor sociálních věcí a školství 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Přerov provozuje v daných objektech ubytovnu pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením či již sociálně vyloučené. Dle aktuálního monitoringu je ubytovna 

obsazena celkem46 osobami,  z toho 33 osob s trvalým pobytem v Přerově, 11 osobami s trvalým 

pobytem mimo město Přerov a 2 osobami  - navrátilci z výkonu trestu. Na ubytovně nejsou ubytovány 

rodiny s dětmi. I přes skutečnost, že ubytovací zařízení by mělo sloužit jako přechodné ubytování, je z 

terénní sociální práce zřejmé, že řada jednotlivců zde setrvává i mnoho let, čímž plně ztrácí své 

kompetence k získání a udržení standardního bydlení v bytě. V daných objektech Oblastní spolek 

ČČK Přerov neprovozuje registrovanou sociální službu. Provoz ubytovny není finančně podporován v 

rámci dotačního programu města. Při realizaci předmětného záměru a zrušení dané ubytovny budou 

sociální pracovníci připraveni a plně nápomocní při hledání nového vhodného ubytování pro dotčené 

osoby.  

 

Koordinační skupina 

Koordinační skupina na jednání dne 23.3.2018 a 10.1.2019 po projednání žádosti neměla námitek k 

převodu pozemků a budov  do vlastnictví žadatele. 

 

Komise pro záměry 

Komise pro záměry projednala žádost dne 25.4.2018, 23.1.2019 ( pozemek p.č. 6747/2)           a 

doporučila schválit záměr převodu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi dne 17.5.2018  doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměr převodu.  

Rada města Přerova na své schůzi dne 11.2.2019  schválila záměr převodu pozemku p.č. 6747/2. 

Záměr převodu pozemku p.č. 6747/2 byl zveřejněn na úřední desce magistrátu města Přerova v době 

od  14.2. do 1.3.2019. 

Rada města Přerova na své schůzi dne 4.4.2019 doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit  

převod nemovitých věcí dle návrhu usnesení. 

 

Zastupitelstvo města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova na své schůzi dne 25.6.2018 schválilo záměr převodu. Záměr byl 

zveřejněn na úřední desce magistrátu města Přerova v době od  13.8. do 28.8.2018             a opětovně 

v době od 17.12. 2018 do 2.1.2019. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemky p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov jsou situovány v ul. U výstaviště. Vlastníkem je statutární město 

Přerov. 

  

Vlastník sousedních nemovitostí společnost NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 33, 750 02 Přerov, 

IČ 63476380, požádala o převod nemovitých věcí uvedených v návrhu na usnesení za účelem 

vybudování Zahradního centra a zázemí pro zásobování. Společnost v roce 2016 odkoupila 

významnou část nemovitostí na Výstavišti v Přerově se záměrem vybudovat v této lokalitě 

multifunkční areál pro provozování výstavních, společensko-kulturních akcí a vytvořit zde místo pro 

sportovní volnočasové aktivity. Záměrem jsou dotčeny i výše uvedené pozemky. Žadatel v žádném 



případě neuvažuje o zachování staveb na pozemcích uvedený v návrhu usnesení a jeho záměr je tyto 

stavby odstranit demolicí. 

  

Na budovy určené k bydlení jsou uzavřeny nájemní smlouvy a smlouva o výpůjčce mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a půjčitelem a Českým červeným křížem - oblastním spolkem v 

Přerově jako nájemcem a vypůjčitelem a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Předmětem výpůjčky a nájmu je využití budov U výstaviště č. 12 a č.14 pro provozování ubytovny pro 

obyvatele v sociální tísni. Budovu č. 16 užívá Odbor správy majetku a komunálních služeb - oddělení 

bytové správy jako sklad materiálu.  

  

Na jednání 16. 3. 2018 byla s náměstky primátora p. Navrátilem, p. Košutkem a za přítomnosti 

vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb majetku Ing. Dohnala a Mgr. Soldanové 

projednána otázka převodu nemovitostí uvedených v návrhu usnesení. se společností NORSOL s.r.o., 

byla dohodnuta právní úprava prodeje – kupní smlouva + smluvní závazek demolice budov s tím, že 

náklady na demolici budov budou odečteny od kupní ceny.  

  

Oddělení bytové správy zajistilo v poptávkovém řízení stanovení výše nákladů za demolici staveb. 

Náklady na demolici byly vyčísleny ve výši 2.759.442,30 Kč a jsou navýšeny o příslušnou sazbu DPH 

tj. na 3.338.925,18 Kč 

Demolice budov bude ukončena do 2 let od podpisu kupní smlouvy. V případě nesplnění této 

podmínky se stanovuje smluvní pokuta ve výši odpovídající vyčísleným nákladům na demolici budov 

tj. 3.338.925,18 Kč včetně DPH. Odbor správy majetku upozorňuje na skutečnost, že pokud se dostane 

společnost do insolvence, bude obtížné tuto pokutu vymáhat. 

  

Vzhledem k tomu, že v kupní smlouvě je termínový závazek se smluvní pokutou k demolici staveb 

nacházejících se na pozemcích p.č. 6749/3, 6749/4 a 6749/5 bylo dohodnuto, že tato skutečnost bude 

promítnuta do kupní ceny, tj. odečtení nákladů za demolici budov ve výši 3.338.925,18 Kč včetně 

DPH od kupní ceny všech pozemků a budov, která byla stanovena znaleckým posudkem za cenu v 

místě a čase obvyklou, která činí 8.983.860,- Kč, která je navýšena o příslušnou sazbu DPH, tj. na 

10.870.470,60,- Kč. Dále byla od kupní ceny odečtena částka 4.342,- Kč za nelesní porosty, které již 

byly k dnešnímu dni vykáceny pro jejich špatný stav. 

  

V tomto případě prodávající poskytuje kupujícímu podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 

nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku EU L 352 dne 

24.12.2013, ve výši 3.338.925,18 Kč, rovnající se rozdílu mezi cenou nemovitých věcí v místě a čase 

obvyklou, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2299/42/18, který vyhotovil znalec JUDr. 

Vratislav Dočkalík dne 5.9.2018 a znaleckým posudkem č. 2325/5/19, který vyhotovil znalec JUDr. 

Vratislav Dočkalík dne 30.1.2019, v celkové výši 8.983.861,- Kč, od které byla odečtena cena v místě 

a čase obvyklá nelesních porostů, které byly z předmětu převodu před podpisem smlouvy odstraněny, 

ve výši 4.342,- Kč a která byla navýšena o DPH v platné sazbě daně tj. částkou 10.865.217,99 Kč 

včetně příslušné sazby DPH a kupní cenou za převod nemovitých věcí ve výši 7.526.292,81 Kč včetně 

příslušné sazby DPH.  

  

Rada města Přerova na své schůzi dne 21.3.2019 v souvislosti s převodem nemovitostí do vlastnictví 

NORSOL s.r.o., schválila podání výpovědi nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi 

statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a půjčitelem a Oblastním spolkem Českého 

červeného kříže, se sídlem Přerov – I- Město, U Bečvy 904/1 jako nájemcem a vypůjčitelem 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

  

Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí uhradí kupující. 

  

Projednáním dispozice je řešen převod pozemků a staveb k bydlení v ul. U výstaviště z 

vlastnictví statutárního města Přerova.  



 

 


